


DEN TYNDE VÆG
Stig Dalager

© Stig Dalager og EC Edition 2016

Redaktør: Birgitte Møller Balladone
Forside af Peter Brandes

ISBN 978-87-93046-627
1. udgave

Forlaget EC Edition
Høegh-Guldbergs Gade 101, 3.
8000 Aarhus C 
www.ec-edition.dk



DEN TYNDE 
VÆG

STIG 
DALAGER

Digte                     

EC Edition





5

1

Imperiebyggerne er i gang, men alt det, vi har,  
må forsvinde her, hvor jeg med min datter 
taler om regnen fra i går, der er tørret på murene 
og blege solstråler med tidens krumning lyser hendes ansigt op. 
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2

December har sin fortælling fra Arkangelsk:
Istapperne knirker i frostens skelet, habitterne fryser i skabet,
hvid kæmpe med åndenød forbi – og stilheden i jordgletsjerens bug
korresponderer med sorte himmelhullers tavshed.  
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3

Tiden, der er gået og hemmelighederne 
i de ufødtes tankerækker. Jeg tænder en lighter 
hen over de korte dage og den sidste sætnings
tilisede køl. 
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4
Onsdag nat jog nordvinden gennem Utterslev Mose,
hvirvlede sneen op på søen, der gispede i sin blanke,
skinnende rustning under måneskiven. Fyrretræerne
flyttede sig. Som Duncans hær.   
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5
Når busserne med deres underbelyste ansigter trækker forbi 
om aftenen, er det som en skygge, men i drømmen på sengen i det kolde
hus er det et spindende verdenshjul, der lydløst cirkulerer  gennem natten –
ubegribeligt at Gud er til, ubegribeligt at han ikke er til. 
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Ved Pont de Neuilly løb de fire heste i Pascals karet løbsk,
styrtede over rækværket og ned i den iskolde Seinen, skaglerne
sprang, kareten blev hængende halvt ude over kanten. Pascal
besvimede og fik en åbenbaring. Vi er suspenderet imellem himmel og jord. 
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Den rustne fragter ligger i dok. På broen: det stadig
varme cedertræsror. Den kuldslåede kompasnål
peger mod syd. Vinden i de tomme lastrum
med rejsernes knaldende ekko.  
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Jeg faldt rokkende i søvn med ansigtet mod nord
foran det åbentstående vindue. 
Jeg var isbryderens knaldhårde køl, 
huggede som en dåre panden ind i natten. 
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Vinterens hvide brynjer skummer tiden i knæ. 
I en sværm af sorte tanker flagrer kragerne over Kvicklys tag.
Ud på natten ses de allerede mange døde stjerner – lysende.
Dag og nat ruller i de samme terninger.
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10
Har forladt mit hus adskillige gange og er vendt tilbage 
som en søvngænger eller en halvt gal, der i kuldemørket
bliver ved med at lede efter noget, som sommeren
efterlod til mig - en forbrændt kærlighed – en ildgåde.   
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11
Hun var kærligheden, før den forbrænder. Han skelede til uret,
før han så på hende, var på rejse i sig selv som i Regence Palace Hotel
med dets dunkle korridorer. Det var sommer, de boede 
på det samme værelse.  Nu har træskyggerne i vinteralléen taget hende.  




